SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ
THÔNG TIN KH&CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần thứ 47 năm 2021
(từ 22/11/2021 đến 28/11/2021)
Thứ
Ngày,
tháng

Sáng

- Chỉ đạo, theo dõi thực hiện
các nhiệm vụ TXTCN triển
khai năm 2021 và các nhiệm
vụ khác (Ban Giám đốc, các
chủ nhiệm NV)
- Thiết kế, hiệu chỉnh, Đổ
maket Đặc san số 4/2021(Hòa,
Phượng - cả tuần)
- Pha MT, cấy chuyển lan Hồ
Thứ hai
điệp, lan Kim tuyến (Diệu,
Ngày
Hiền, Q.Anh, Thương - cả
22/11/2021 tuần).
- Vận hành, theo dõi sản xuất
chế phẩm Compo-QTMIC trên
hệ thống lên men xốp (Bình,
Trí, Chi - cả tuần).

Chiều

- Ghi hình, lấy tin, viết tin bài
đưa lên Cổng và các chuyên
mục (theo lịch của Sở) (Tiến,
Yến- Cả tuần)
- Hoàn thiện và thực hiện kịch
bản chuyên mục KHCN tháng
12; Theo dõi, cung cấp tư liệu
hình ảnh bài viết trên báo
Quảng Trị (Yến - Cả tuần)
- Vận hành hệ thống PCR (Phú)
- Gửi mẫu giải trình tự gen
chủng VK Bacillus sp. và
Pseudomonas sp (Trí)

- Chuẩn bị sản phẩm phục vụ
- Chăm sóc lan Hồ điệp, lan gian trưng bày tại Hội thảo
Kim tuyến, dâu tây, cây lá khoa học về CNSH (Các đ/c
cảnh…tại Trạm BHH (Học, được phân công)
Tày, Ngọc -cả tuần)
- Cập nhật Trang web
sanphamquangtri.com; fanpage
Thông tin KH&CN Quảng Trị
(Hòa - cả tuần)

- Sấy ĐTHT (Trực, An)

- Duy trì hoạt động Cổng
Thông tin KH&CN của Sở và
Thứ ba
các chuyên mục: Cập nhật tin,
Ngày
- Cạo mặt và sốc nhiệt nuôi cấy viết tin mới (theo thực tế); Cập
23/11/2021 ĐTHT (Phú, Tổ DV- thứ 3,4) nhật các văn bản, thông báo,
- Cập nhật fanpage sản phẩm bản tin, công nghệ mới, sản
phẩm mới. (Hòa - cả tuần)
Quảng Trị (Phượng-Cả tuần)

Thứ
Ngày,
tháng

Sáng

- Triển khai nội dụng về thống
Thứ tư
kê ngành của nhiệm vụ
Ngày
TXTCN về thống kê KHCN
24/11/2021 (đ/c Quyết, đ/c Sơn phối hợp Cả tuần)

Chiều

- Thu thập, công bố thông tin
nhiệm vụ KH&CN và tiếp nhận
hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận
Đăng ký kết quả thực hiện
nhiệm vụ KH&CN(Quyết-Cả
tuần)

- Thử nghiệm PP cố định
- Tham dự Hội thảo khoa học
enzyme Protease, Amylase từ
về công nghệ sinh học tại KS
nuôi cấy VK Bacillus sp C10
Thứ năm
Sài Gòn-Đông Hà (BGĐ)
(Huyền)
Ngày
- Trưng bày sản phẩm của - Đóng gói CAGALI, Tralavang
25/11/2021 Trung tâm tại Hội thảo khoa (Trực, An, Nguyệt, Tổ DV - Cả
học về CNSH (Các đ/c được tuần)
phân công)
Thứ sáu
Ngày

26/11/2021
Thứ bảy
Ngày

27/11/2021
Chủ nhật
Ngày

- Lẫy mẫu bệnh trên tôm và
tiêu thực hiện PCR: (Phú)

- Chăm sóc, tưới nước các loại cây: Trực vận hành nhà màng
(Tày)
- Chăm sóc, tưới nước các loại cây: Trực vận hành nhà màng
(Học)

28/11/2021
Ghi chú: Lịch sẽ được điều chỉnh, bổ sung theo chỉ đạo của Lãnh đạo.

